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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف کلی :
آشنایی فراگیر با بیماری های سیستم آندو کرین و تدوین برنامه مراقبتی بر اساس اصول فرایند پرستاری
اهداف اختصاصی :
در پایان درس از دانشجویان انتظار می رود :
 -1فیزیو لوژی و عملکرد سیستم متابولیک و هورمون ها را توضیح دهد ( .حیطه شناختی)
 -2عملکرد هورمون ها را بر سلول ها و ارگان های هدف توضیح دهد(حیطه شناختی)
 -3تاریخچه سالمتی و معاینات فیزیکی بیماران مبتال به اختالالت سیستم متابولیک را انجام دهد(.حیطه روان حرکتی)
 -9روش های تشخیصی اختالالت متا بولیک را بیان کند (حیطه شناختی)
 -5عملکرد غده هیپوفیز و بیماری های آن شامل پرکاری و کم کاری ( عالیم  ،تشخیص ،درمان و مراقبت ) را شرح دهد (حیطه شناختی)
 -6عملکرد هورمون های تیروئید را شرح دهد(حیطه شناختی)
 -7عملکرد غده تیروئید و بیماری های آن شامل پرکاری و کم کاری ( عالیم  ،تشخیص ،درمان و مراقبت ) را شرح دهد(حیطه شناختی)
 -8عملکرد هورمون های پاراتیروئید را توضیح دهد(.حیطه شناختی)
 -3عملکرد غده پاراتیروئید و بیماری های آن شامل پرکاری و کم کاری ( عالیم  ،تشخیص ،درمان و مراقبت ) را شرح دهد( .حیطه شناختی)
 -11عملکرد هورمون های آدرنال را شرح دهد (حیطه شناختی)
 -11عملکرد غده آدرنال و بیماری های آن شامل پرکاری و کم کاری ( عالیم  ،تشخیص ،درمان و مراقبت ) را شرح دهد( .حیطه شناختی)
 -12عملکرد بخش درون ریز غده پانکراس را توضیح دهد (حیطه شناختی)
 -13دیابت را تعریف و در مورد علل  ،عالیم و روش های تشخیص دیابت را توضیح دهد (حیطه شناختی)
 -19روش های درمانی ( دارو های خوراکی  ،انسولین  ،ورزش ) را مورد بحث قرار دهد (حیطه عاطفی)
 -15عوارض کوتاه مدت ( هایپر گلیسمی ،هایپو گلیسمی ) و طوالنی مدت دیابت را توضیح دهد (حیطه شناختی)
 -16عوارض طوالنی مدت ( کمای هایپر اسموالر ،کتو اسیدوز دیابتی ) دیابت را توضیح دهد(حیطه شناختی)
 -17برنامه مراقبتی –آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مبتالیان به دیابت را تدوین کند(روان حرکتی)
-18برنامه مراقبتی –آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مبتالیان به عوارض کوتاه مدت دیابت را تدوین کند(حیطه روان حرکتی)
-13برنامه مراقبتی –آموزشی بر اساس فرایند پرستاری برای مبتالیان به عوارض طوالنی مدت دیابت را تدوین کند(حیطه روان حرکتی)
روش تدریس:
سخنرانی – پرسش و پاسخ – بحث گروهی
وسایل کمک آموزشی:
اسالید – اورهد -پوستر
وظائف فراگیر:
 -1شرکت در کالس های تئوری
-2شرکت در بحث های گروهی
 -3مطالعه مباحث و پاسخگویی در کالس درس
 -9ارائه کتبی یا شفاهی مقاله و ترجمه مقاالت روز در مورداختالالت غدد

روش ارزشیابی:
 -1حضور فعال دانشجو در کالس
 -2ارائه تکالیف کالسی
 -2امتحان کتبی پایان ترم
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